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Інформаційний бюлетень
Програми USAID «Нове правосуддя»
Новини у сфері законодавства та верховенства права
Триває конкурс на посади суддів Верховного Суду
Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) продовжує проводити другий етап конкурсу на посади
суддів Верховного Суду. У квітні та травні 2017 року ВККС провела психологічне тестування та
співбесіди за результатами дослідження досьє кандидатів із 381 кандидатами на посаду суддів,
зокрема 108 кандидатами на посади суддів до Касаційного кримінального суду, 111 – до
Касаційного цивільного суду, 88 – до Касаційного господарського суду, 74 – до Касаційного
адміністративного суду. Громадська рада доброчесності (ГРД) затвердила та подала на розгляд
ВККС негативні висновки щодо 141 кандидата. Під час проведення співбесід з кандидатами ВККС
враховувала цю інформацію. Напередодні проведення співбесід члени ВККС також пройшли
тренінг із вдосконалення навичок проведення співбесіди в процесі відбору кандидатів на суддівські
посади, який провела Програма USAID «Нове правосуддя». За результатами проведення
співбесід, що включали й пленарні засідання ВККС, які проходили в червні та липні 2017 року, 62
кандидати припинили участь у конкурсі за рішенням ВККС. ВККС не підтвердила здатність 53
кандидатів здійснювати правосуддя у відповідному суді (ГРД опублікувала негативні висновки
щодо 51 з 53 кандидатів). До 1 серпня 2017 року ВККС опублікує рейтинговий список кандидатів на
посади суддів для подальшого його розгляду Вищою радою правосуддя. Пряма трансляція
співбесід та пленарних засідань ВККС велася на офіційному YouTube каналі ВККС..
Розпочався добір кандидатів на посади суддів місцевих судів
3 квітня 2017 року Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) оголосила добір кандидатів на 600
вакантних посад суддів місцевих судів. До 16 квітня 2017 року 8970 зацікавлених кандидатів
повідомили ВККС про свої наміри взяти участь у конкурсі, заповнивши відповідну електронну
форму на веб-сайті ВККС, однак лише 5336 юристів надіслали відповідні електронні форми та
документи. До 15 вересня 2017 року ВККС перегляне документи та прийме рішення щодо їх
відповідності вимогам для кандидатів на посаду судді, передбаченим законом. Згідно з попереднім
розкладом ВККС, вступний іспит розпочнеться 27 вересня 2017 року. Після складання іспиту
кандидати навчатимуться у чотирьох регіональних відділеннях Національної школи суддів (НШС) у
Києві, Харкові, Львові та Одесі. У рамках цього навчання вони пройдуть курси з написання судових
рішень, які були розроблені та апробовані, й для викладання яких були підготовлені тренери, за
підтримки програми USAID «Нове правосуддя» спільно з Координатором проектів ОБСЄ в Україні.
Проект закону щодо запровадження обов'язкової спеціалізації суддів з розгляду
корупційних і пов'язаних з корупцією правопорушень зареєстровано у Верховній Раді
31 травня 2017 року проект закону про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус
суддів» (щодо запровадження обов'язкової спеціалізації суддів з розгляду корупційних і пов'язаних
з корупцією правопорушень) (№ 6529) був зареєстрований у Верховній Раді. Автор законопроекту
- Сергій Алєксєєв (Блок Петра Порошенка), який також є членом Конституційної комісії та Ради з
питань судової реформи. Законопроект передбачає внесення змін до Закону «Про судоустрій та
статус суддів» з метою запровадження обов'язкової спеціалізації суддів з розгляду корупційних і
пов’язаних з корупцією правопорушень. Спеціалізація повинна бути запроваджена у місцевих та

апеляційних судах, у Верховному Суді, згідно з законопроектом, повинна бути створена
спеціалізована палата в Касаційному кримінальному суді. Законопроект, відповідно, передбачає
виключення всіх положень про Вищий антикорупційний суд з Закону «Про судоустрій та статус
суддів». 6 червня 2017 року Верховна Рада не включила законопроект до порядку денного.
Зміни до процесуальних кодексів прийняті Верховною Радою в першому читанні
20 червня 2017 року в першому читання було прийнято проект закону «Про внесення змін до
Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України,
Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» (№ 6232).
Законопроект був розроблений Радою з питань судової реформи та поданий до Верховної Ради
Президентом Петром Порошенком 23 березня 2017 року. Він передбачає внесення змін до чинної
процесуальної бази з метою забезпечення належного функціонування Верховного Суду та
покращити доступ громадян до правосуддя. Наразі він готується до розгляду під час другого
читання.

Новини Програми USAID «Нове правосуддя»
Представники судової влади України ознайомились з використанням гібридних підходів
до правосуддя у Боснії та Герцеговині
2-9 квітня 2017 року Програма USAID «Нове правосуддя» спільно з Проектом USAID «Навчальні
програми професійного зростання» підтримали проведення навчальної поїздки до Сараєво
(Боснія та Герцеговина) на тему «Використання гібридних підходів для покращення підзвітності та
доступу до правосуддя». Українська делегація, до якої входили, зокрема, судді, представники
Апарату Верховної Ради, Генеральної прокуратури, неурядових організацій та адвокати,
зустрілися з місцевими експертами, представниками судової системи та інших державних органів,
аби ознайомитися з набутим досвідом та найкращими практиками щодо створення та
функціонування гібридних судів і їх місця в національній судовій системі, які можуть бути
запроваджені в Україні. Делегація відвідала Суд Боснії та Герцеговини, Офіс Прокурора, Вищу
раду суддів та прокурорів, Конституційний Суд, Офіс Високого представника, Місцевий офіс
Міжнародного кримінального трибуналу по колишній Югославії та Міністерство юстиції.
Програма USAID «Нове правосуддя» провела навчальну поїздку «Досвід Молдови у
запровадженні електронного судочинства»
3-7 квітня 2017 Програма USAID «Нове
правосуддя» підтримала участь представників
Вищої ради правосуддя (ВРП) та працівників
IT-відділів Державної судової адміністрації у
навчальній поїздці «Досвід Молдови у
запровадженні електронного судочинства» до
Кишинева. Українська делегація відвідала
Вищу ради магістратури Молдови (ВРМ),
декілька апеляційних судів, Генеральну
прокуратуру, Міністерство юстиції та державні
організації, які займаються технічною
підтримкою судових органів. Учасники
дізналися про досвід Молдови у
запровадженні електронних рішень у роботі
судової системи, зокрема в електронному
Голова ВРП Ігор Бенедисюк під час підписання Угоди про
діловодстві, управлінні якістю роботи судів,
співпрацю з Головою ВРМ Віктором Міку 6 квітня 2017 року в
статистичній звітності, віддаленому доступі до
Кишиневі, Молдова. ФОТО: Програма USAID «Нове
матеріалів справ та комунікації, а також
правосуддя»
використання цих систем у реєстрах
прокуратури та Міністерства юстиції. Вони також обговорили питання, які стосуються створення та

функціонування ВРМ, аналога ВРП. Голова ВРП Ігор Бенедисюк та Голова ВРМ Віктор Міку також
підписали міжнародну угоду про співпрацю, аби поглибити співробітництво між цими органами.
Проведено тренінг для тренерів щодо кримінальних проваджень стосовно
неповнолітніх
5-7 квітня 2017 року Програма USAID «Нове правосуддя» підтримала Національну школу суддів
(НШС) у проведенні тренінгу для тренерів нового навчального курсу «Особливості здійснення
кримінального провадження щодо неповнолітніх». Передбачається, що НШС проведе такі тренінги
по всій Україні з вересня 2017 року. Програма тренінгу базується на навчальній програмі,
розробленій у рамках Проекту реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в
Україні, який фінансувався Урядом Канади.
Програма USAID «Нове правосуддя» підтримує Центр верховенства права Українського
католицького університету у проведенні відкритих лекцій з верховенства права
Програма USAID «Нове правосуддя» продовжує підтримувати Центр верховенства права
Українського католицького університету у проведенні відкритих лекцій з верховенства права у
Києві та Львові. 13 квітня 2017
року Сінді Віттке, старший
науковий співробітник і викладач
кафедри політології та
публічного адміністрування
Університету Констанца
(Німеччина), зробила
презентацію на тему «Роль
професійних правничих
інституцій, стандартів та етичних
кодексів у зміцненні
верховенства права:
міжнародно-правова
перспектива». Використовуючи
досвід міжнародних юридичних фірм з pro bono захисту клієнтів у миротворчому контексті та
становленню держав, пані Віттке висвітлила питання ефективності національних кодексів
правничої професії під час надання юридичних послуг у пост-конфліктних умовах із слабкими
місцевими інститутами правничої професії та потреби створення міжнародного кодексу поведінки
для правників при наданні послуг у таких нестабільних умовах. 28 квітня 2017 року проф. Чарльз
Шиманскі, віце-декан юридичного факультету Університету Каунаса (Литва), представив
презентацію на тему: «“Приватизація” верховенства права: роль арбітражу та медіації у зростанні
доступу до правосуддя». Спираючись на свій міжнародний досвід, проф. Шиманскі з перспективи
американського права та права Європейського Союзу висвітлив питання дієвості й етичності
альтернативних способів вирішення конфліктів у контексті зміцнення верховенства права. 26
травня 2017 року Рейко Колнер, Виконавчий директор Комісії з питань поведінки суддів у штаті
Вашингтон (США), представила презентацію на тему: «Збереження доброчесності та незалежності
судової влади». Спираючись на Бангалорські принципи, а також правила і практики Держкомісії
Вашингтона з поведінки суддів, пані Колнер ретельно проаналізувала принципи та методи
дотримання доброчесності та незалежності судової системи. Ці заходи сприяли підвищенню якості
правничої освіти, запровадженню сучасних методів викладання, а також підвищенню громадської
обізнаності щодо комплексних питань верховенства права.
Програма USAID «Нове правосуддя» провела семінар з міжнародних стандартів протидії
корупції
13-14 квітня 2017 року Програма USAID «Нове правосуддя» провела семінар-практикум з
міжнародних стандартів протидії корупції для викладачів та студентів з провідних українських та
американських правничих шкіл, представників органів влади та громадських організацій, що
працюють з питань запобігання та протидії корупції. Цей семінар побудований на основі

міжнародного онлайн курсу із запобігання та протидії корупції, який відбувався у двох українських
правничих школах у 2016 році та у чотирьох правничих школах у 2017 році у співпраці зі Школою
права ім. Вашингтона та Лі (Лексінгтон, Вірджинія, США). Юридичний факультет Чернівецького
національного університету ім. Ю. Федьковича, Національний юридичний університет ім. Я.
Мудрого, Національний університет «Одеська юридична академія» та правнича школа
Українського католицького університету уже впроваджують міжнародний онлайн курс із
запобігання та протидії корупції у співпраці з проф. Томасом Спіді Райсом з Школи права ім.
Вашингтона та Лі. Під час семінару учасники обговорили сучасні тенденції антикорупційних
практик в Україні та США, розробили та презентували концепції та плани дій щодо реалізації
антикорупційних соціальних проектів як частини студентської роботи під час курсу. Цей захід також
став форумом для визначення можливостей співпраці між правничими школами, органами влади
та громадськими організаціями у сфері протидії корупції.
Члени Вищої ради правосуддя ознайомилися з досвідом Вищої ради магістратури Італії
18-23 квітня 2017 року Програма USAID «Нове правосуддя» підтримала участь членів та
працівників Вищої ради правосуддя (ВРП) у навчальній поїздці до Вищої ради магістратури Італії
(Consiglio Superiore della Magistratura – CSM). Під час навчальної поїздки учасники української
делегації дізналися про статус та діяльність CSM, зокрема про стратегічне планування, питання
внутрішньої організації, внутрішні процедури, управління документообігом, процедури добору,
призначення та дисциплінарної відповідальності суддів, а також роль CSM у захисті суддівської
незалежності та в наданні висновків щодо законопроектів, що стосуються судової влади. У
результаті учасники ознайомилися з кращим досвідом та практиками CSM, які можуть бути
впроваджені в Україні. Зокрема ВРП планує організувати свою внутрішню структуру через
функціонування комісій чи комітетів відповідно до повноважень ВРП та співпрацюватиме з Радою
суддів України щодо можливості створення регіональних рад суддів та їхньої ефективної співпраці
й комунікації з ВРП.
Програма USAID «Нове правосуддя» провела першу зустріч Дорадчої групи партнерів
програми
21 квітня 2017 року Програма USAID «Нове правосуддя» провела першу зустріч Дорадчої групи
партнерів програми (ДГП). Функцією ДГП є визначення та перевірка показників кінцевих
результатів, які розроблені на основі міжнародних інструментів оцінювання судових систем та
розробка рекомендацій програмі та її українським партнерам на основі аналізу даних моніторингу
та оцінювання. Програма проводитиме зустрічі ДГП кожні шість місяців. Під час першої зустрічі
представники програми презентували для членів ДГП показники суддівської незалежності та
підзвітності, що розроблені Європейською мережею рад правосуддя (ЄМРП), та Інструмент
перевірки якості судової системи та судів, рекомендований Європейською комісією з питань
ефективності правосуддя. До складу ДГП ввійшло понад п’ятдесят представників Міністерства
юстиції, Державної судової адміністрації, Ради суддів (РС), Національної школи суддів, Вищої
ради правосуддя (ВРП), суддів, міжнародних програм та проектів та організацій громадянського
суспільства, які активно долучаються до судової реформи. У результаті програма зібрала базові
значення показників, що відносяться до показників суддівської незалежності та підзвітності ЄМРП,
та розпочала процес збору показників, визначених в Інструменті перевірки якості судової системи
суддів, рекомендованому Європейською комісією з питань ефективності правосуддя. ВРП та РС
підтвердили їхню повну підтримку та активну участь у процесі застосування показників суддівської
незалежності та підзвітності ЄМРП в Україні та розробку планів розвитку судової системи, беручи
до уваги вже актуальні показники. Члени ДГП також надали свої рекомендації щодо проведення
комплексних досліджень шляхом опитування громадян України, суддів, працівників судів та
адвокатів щодо впровадження судової реформи, підвищення довіри до судової та інших гілок
влади, суддівської незалежності та підзвітності, розуміння та готовність протидіяти корупції.
Асоціація юридичних клінік України оновила стратегічний план для юридичних клінік
11-13 травня 2017 року Програма USAID «Нове правосуддя» спільно з Координатором проектів
ОБСЄ в Україні надали підтримку Асоціації юридичних клінік України (АЮКУ) та Дніпровському

національному університету ім. Олеся Гончара у проведенні практичної секції на тему
«Формування стратегічного плану та системи моніторингу дотримання стандартів юридичних
клінік» у рамках всеукраїнської науково-практичної конференції «Правоосвітницька діяльність
юридичних клінік». Під час заходу експерт програми з юридичної клінічної освіти Ліа Уортхем
(США) презентувала результати експертної оцінки
проекту стратегічного плану та Стандартів
діяльності юридичних клінік в Україні. Члени
правління АЮКУ, куратори юридичних клінік з усієї
України та викладачі обговорили проект
стратегічного плану, розробленого у 2016 році, та
внесли зміни до нього відповідно до нових
викликів, з якими стикаються юридичні клініки.
Учасники також дізналися про Методику
зовнішнього незалежного оцінювання процесів
забезпечення якості юридичної освіти в Україні,
розроблену проектом USAID «Справедливе
правосуддя» та програмою USAID «Нове
правосуддя», та, спираючись на цю методику,
розробили проект інструменту моніторингу
юридичних клінік. Результатом проведення
практичної сесії стало оновлення стратегічного
плану та розробка проекту методології моніторингу
дотримання стандартів діяльності юридичних
Учасники працюють над розробкою індикаторів для
моніторингу юридичних клінік під час практичної сесії 12
клінік, які АЮКУ використовуватиме спільно з
травня 2017 року в Дніпрі. ФОТО: Програма USAID
Міністерством освіти та науки, аби забезпечити
«Нове правосуддя»
дотримання стандартів діяльності юридичних
клінік.
Члени Вищої ради правосуддя відвідали Вищу раду судівництва Португалії
16-20 травня 2017 року Програма USAID «Нове правосуддя» провела навчальну поїздку до Вищої
ради судівництва Португалії (Conselho Superior da Magistratura – CSM) у Лісабоні для членів Вищої
ради правосуддя (ВРП) та представника секретаріату ВРП. Навчальна поїздка зосереджувалася
на вивченні досвіду та діяльності CSM, зокрема статусі та повноваженнях CSM у сфері
стратегічного планування, організації документообігу, дисциплінарному провадження стосовно
суддів та ролі CSM у захисті суддівської незалежності й наданні висновків щодо законопроектів,
які стосуються судової влади. Учасники також відвідали окружний суд міста Сінтра, де голова суду
та судді поділилися досвідом та
перевагами проекту електронного
документообігу, який впроваджується в
окружному суді міста Сінтра. Українська
делегація також провела робочу зустріч з
головами та суддями Верховного Суду
Правосуддя та дізналася про організаційну
структуру суду, судових палат та внутрішні
процедури роботи суду. За результатами
навчальної поїздки українська делегація
вивчила португальський досвід щодо
організації роботи CSM, зокрема
стратегічного планування та моделі
електронного суду, який може бути
використаний в Україні. Члени ВРП,
Українська делегація вивчає електронний документообіг в
враховуючи результати навчальної
окружному суді міста Сінтра під час навчальної поїздки до
поїздки, розробили план дій для його
Португалії 18 травня 2017 року в Сінтрі. ФОТО: Програма USAID
подальшого впровадження в Україні.
«Нове правосуддя»

Проведено семінар з питань дисциплінарної відповідальності суддів в Україні
25 травня 2017 року Програма USAID «Нове правосуддя» провела семінар «Дисциплінарна
відповідальність суддів в Україні» для членів Вищої ради правосуддя (ВРП) та представників
Секретаріату ВРП. Міжнародні експерти програми Рейко Колнер (США), суддя Жозе Мануель
Кардозо (Португалія), Річард Гайд (США) та Тілман Хоппе (Німеччина) ознайомили учасників з
міжнародними та європейськими стандартами й провідним досвідом притягнення суддів до
дисциплінарної відповідальності та врегулювання конфлікту інтересів у суддівській діяльності. Під
час семінару учасники обговорили поточні виклики та проблемні аспекти проведення попередньої
перевірки дисциплінарних скарг, а також підготовки та розгляду дисциплінарних справ щодо
суддів. За результатами семінару учасники розроблять рекомендації, спрямовані на
вдосконалення дисциплінарної практики ВРП з урахуванням міжнародного та європейського
досвіду.
Програма USAID «Нове правосуддя» провела дискусію щодо врегулювання конфлікту
інтересів у секторі юстиції
26 травня 2017 року Програма USAID
«Нове правосуддя» провела дискусію
«Врегулювання конфлікту інтересів у
секторі юстиції». Д-р. Тілман Хоппе, експерт
програми з питань протидії корупції
(Німеччина), презентував проект звіту
«Врегулювання конфлікту інтересів у
діяльності судової влади України», який був
розроблений на основі аналізу відповідного
чинного законодавства. Під час заходу
керівництво та члени Ради суддів,
представники Державної судової
адміністрації, члени та персонал Вищої
кваліфікаційної комісії суддів, представники
Національної школи суддів та судді
Експерти програми Рейко Колнер (США) та д-р. Тілман
обговорили прогалини та проблемні
Хоппе (Німеччина) під час дискусії щодо врегулювання
аспекти українського законодавства
конфлікту інтересів у секторі юстиції 26 травня 2017 року в
стосовно врегулювання питань навколо
Києві. ФОТО: Програма USAID «Нове правосуддя»
конфлікту інтересів у судовій системі.
Запрошені експерти програми зі США та Португалії поділилися міжнародним досвідом, кращими
практиками та засвоєними уроками у сфері врегулювання конфлікту інтересів всередині судової
системи, між установами судової влади та іншими гілками влади. Результатом цього обговорення
стало визначення спільних кроків та розроблення рекомендацій стосовно покращення відповідної
правової бази, а також посилення спроможності уповноважених органів здійснювати моніторинг
конфлікту інтересів та надавати своєчасні керівні рекомендації щодо його врегулювання і
накладення відповідних санкцій.
Презентовано звіт щодо якості юридичної освіти на факультеті адвокатури Одеської
юридичної академії
29 травня 2017 року Програма USAID «Нове правосуддя» провела презентацію звіту і
рекомендацій за результатами зовнішнього незалежного оцінювання процесів забезпечення якості
юридичної освіти на факультеті адвокатури Національного університету «Одеська юридична
академія» (НУОЮА). Під час заходу міжнародні та місцеві експерти програми, а також керівництво
Міністерства освіти та науки, Міністерства юстиції, державних інспекцій навчальних закладів,
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та стейкхолдери факультету
адвокатури НУОЮА, зокрема представники адміністрації університету та факультету, викладачі,
студенти, випускники та роботодавці обговорили результати оцінювання та конкретні рекомендації
стосовно вдосконалення якості юридичної освіти на факультеті адвокатури в НУОЮА та в Україні
загалом.

Програма USAID «Нове правосуддя» провела оцінювання впровадження інструментів
електронного правосуддя в пілотних судах Одеської області
29-31 травня 2017 року Програма USAID «Нове правосуддя» провела експертне оцінювання трьох
пілотних судів у Одеській області, саме Одеського апеляційного обласного суду, Київського
районного суду м. Одеси та Овідіопольського районного суду Одеської області, щодо
впровадження інструментів електронного правосуддя, яке здійснюється за підтримки програми.
Експертна оцінка зосереджувалася на доступності систем електронного правосуддя для громадян,
зокрема для вразливих груп населення, їх продуктивності та ефективності щодо здійснення
правосуддя та перевагах для громадян. Під час зустрічей керівництво пілотних судів поділилися
результатами своєї роботи, зауважуючи фінансові та ресурсні переваги використання інструментів
електронного правосуддя, а також суттєве скорочення тривалості судових проваджень. За
підсумками оцінювання були підготовлені рекомендації щодо покращення програмного
забезпечення електронного суду, удосконалення правил управління електронним діловодством та
підвищення поінформованості громадян про інструменти електронного правосуддя.
Відбувся тренінг з методики проведення зовнішнього незалежного оцінювання якості
юридичної освіти
30-31 травня 2017 року Програма USAID
«Нове правосуддя» провела тренінг
стосовно характеристик, змісту та
застосування «Європейських стандартів і
рекомендацій щодо забезпечення якості у
сфері європейської вищої освіти» та
заснованої на них «Методики проведення
зовнішнього незалежного оцінювання
процесів забезпечення якості юридичної
освіти в Україні» (методика). У тренінгу
взяли участь вісімнадцять представників
Міністерства освіти і науки, Державної
інспекції навчальних закладів,
Національного агентства із забезпечення
якості вищої освіти, а також адміністратори
і викладачі, які представляють дев'ять
Учасники тренінгу під час сесій щодо використання методики з
провідних українських юридичних шкіл.
метою внутрішнього оцінювання якості юридичної освіти 31
Учасники обговорили концепцію та
травня 2017 року в Одесі. ФОТО: Програма USAID «Нове
правосуддя»
методику оцінювання якості юридичної
освіти, а також відповідні кращі міжнародні практики оцінювання правничих шкіл. В результаті
тренінгу учасники дізналися, як використовувати методику для розробки і впровадження зовнішніх
та внутрішніх оцінювань як основи для розробки внутрішніх систем забезпечення якості юридичної
освіти.
Голова Верховного Суду України Ярослав Романюк взяв участь у VII Конференції голів
верховних судів країн Центральної та Східної Європи
4-7 червня 2017 року Програма USAID «Нове правосуддя» підтримала участь Голови Верховного
Суду України Ярослава Романюка в VII Конференції голів верховних судів країн Центральної та
Східної Європи, організованій Інститутом правової ініціативи у Центральній та Східній Європі
(CEELI) в Будапешті (Угорщина). У конференції взяли участь голови судів та провідні експерти
країн Центральної та Східної Європи для обговорення викликів, що постають на шляху розбудови
ефективних судових систем. До програми конференції, зокрема, були включені питання щодо ролі
й відповідальності голів верховних судів у підвищенні ефективності адвокатів, а також правників
загалом з метою створення ефективної судової системи для захисту верховенства права.
Учасники також обговорили питання інституційної та індивідуальної суддівської незалежності, а
також незалежності при прийнятті рішень; фінансування судової системи; доступу до правосуддя;
інновацій в судовій реформі; управління справами та стратегічного планування для судів.
Українська делегація ознайомилася з міжнародним досвідом щодо нового підходу до розподілу

справ між суддями судів апеляційної інстанції на основі складності справ та того факту, чи
представляє себе сторона самостійно, чи за допомогою правника.
Міністр юстиції Павло Петренко і Виконуючий обов'язки Адміністратора USAID Уейд
Уоррен дали старт всеукраїнському просвітницькому проекту Мін’юсту «Я МАЮ
ПРАВО!»
7 червня 2017 року Міністр юстиції Павло
Петренко анонсував початок всеукраїнського
просвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!»,
який впроваджується Міністерством юстиції
за підтримки Програми USAID «Нове
правосуддя». «Наша мета – сформувати
нову правову культуру у суспільстві, що
забезпечить сталий розвиток України як
сучасної правової демократичної держави.
Стратегічним завданням довгострокової
національної програми «Я МАЮ ПРАВО!» є
підвищення рівня знання українців щодо
своїх прав у різних сферах життя», зазначив очільник Мін’юсту. Виконуючий
Виконуючий обов'язки Адміністратора USAID Уейд Уоррен,
обов'язки Адміністратора USAID Уейд
Міністр юстиції Павло Петренко та заступник Міністра юстиції
Гія Гецадзе під час прес-брифінгу щодо запуску
Уоррен зазначив, що коли люди
всеукраїнського просвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» 7
поінформовані про реформи, коли вони
червня 2017 року в Києві. ФОТО: Міністерство юстиції
розуміють вигоди від їх проведення і коли
бачать, що Уряд поважає права людини, тоді довіра населення до Уряду і судової системи
відновлюється. «Тому я сподіваюся, що кампанія «Я МАЮ ПРАВО!» стане зразком якнайкращого
інформування про реформи та сприятиме підзвітності уряду перед суспільством», - сказав він.
Пріоритетною тематикою інформаційної кампанії на 2017 рік визначено права громадян у сфері
доступу до правосуддя, захист прав власності та формування вміння протистояти проявам
корупції у вищих навчальних закладах.
Керівництво Вищої ради правосуддя взяло участь у Генеральній Асамблеї Європейської
мережі рад з питань правосуддя – 2017
7-9 червня 2017 року Програма USAID «Нове правосуддя» підтримала участь керівництва Вищої
ради правосуддя (ВРП) у засідання Генеральної Асамблеї Європейської мережі рад з питань
правосуддя (ЄМРП) та зустрічі ЄМРП з керівництвом вищих рад судівництва з держав-кандидатів
на вступ до Європейського Союзу (ЄС) та України. Під час поїздки Ігор Бенедисюк, Голова Вищої
ради правосуддя, зміцнив зв’язки з ЄМРП та ВРП; ознайомився з досвідом вищих рад судівництва
держав-членів та держав-кандидатів на вступ до ЄС щодо підвищення довіри громадян до судової
системи та поліпшення її іміджу, а також з оцінкою ЄМРП щодо незалежності та підзвітності
судової системи в державах-членах та державах-кандидатах на вступ до ЄС. Під час засідання
Асамблеї Ігор Бенедисюк зустрівся з Головою Європейської мережі рад з питань правосуддя
Нурією Діаз Абад та Радою директорів ЄМРП. Сторони обговорили шляхи співпраці між ВРП та
ЄМРП й погодили початок підготовки підписання Меморандуму про співробітництво між ВРП та
ЄМРП, яке заплановане на вересень 2017 року. Меморандум передбачатиме участь ВРП у
заходах ЄМРП, включаючи участь робочих групах з питань якості правосуддя в Європі та
комунікацій. Підготовка також передбачає проведення опитування щодо незалежності та
підзвітності суддів в Україні, використовуючи показники ЄМРП, яке відбуватиметься за підтримки
Програми USAID «Нове правосуддя» в липні 2017 року. Після перегляду зібраних даних
опитування ЄМРП надасть рекомендації ВРП щодо посилення судової незалежності та
підзвітності.

Програма USAID «Нове правосуддя» провела навчальну поїздку «Альтернативне
вирішення спорів і суди» до США
10-18 червня 2017 року Програма USAID
«Нове правосуддя» провела навчальну
поїздку «Альтернативне вирішення спорів і
суди» до Вашингтона, Штат Колумбія і НьюЙорка, штат Нью-Йорк (США). До складу
української делегації входили представники
ключових партнерів у процесі становлення
альтернативних способів вирішення спорів в
Україні, а саме: Вищої ради правосуддя,
Ради суддів, Державної судової
адміністрації, Національної асоціації
медіаторів та Мережі правового розвитку, а
також судді, зацікавлені у запровадженні
програм з альтернативних способів
вирішення спорів в своїх судах. Українська
делегація відвідала Федеральний
Члени української делегації після зустрічі з Директором,
суддівський центр (ФСЦ), в якому учасники
працівниками та волонтерами Громадського центру медіації
ознайомилися з судовою системою США,
району Краун Хайтс 16 червня 2017 року в Нью-Йорку.
місією та діяльністю ФСЦ та законодавчою й
ФОТО: Програма USAID «Нове правосуддя»
нормативною базою програм з
альтернативних способів вирішення спорів у
США. Відвідавши Багатопрофільний відділ з вирішення спорів Вищого суду округу Колумбія,
учасники дізналися про історію розвитку альтернативних способів вирішення спорів у судах США,
включаючи розробку, впровадження та оцінювання програм з медіації та ефективні способи
підвищення обізнаності громадян про такі програми. Делегація також мала нагоду відвідати
Громадські центри правосуддя і ознайомитися з їх структурою, управлінням та послугами,
пов’язаними з правосуддям. Учасники також дізналися про діяльність центру, включаючи медіацію,
суди для неповнолітніх, підходи до подолання розриву між громадою та владою, підвищення
довіри громадян до влади, зокрема судової, а також підтримки доступу до правосуддя вразливих
груп населення. Під час поїздки учасники визначили кращі практики та досвід впровадження
альтернативних способів вирішення спорів та медіації в судах, які можуть бути застосовані в
Україні.
Експерти обговорили перспективи створення Вищого антикорупційного суду
16 червня 2017 року Програма USAID
«Нове правосуддя» спільно з
Координатором проектів ОБСЄ в Україні,
Консультативною місією ЄС та
Антикорупційною ініціативою ЄС провели
експертне обговорення «Вищий
антикорупційний суд: кращі практики та
перспективи для України», яке стало
останнім з серії таких заходів, які
відбулися у квітні та травні у Львові,
Харкові та Одесі за підтримки програми та
Координатора проектів ОБСЄ в Україні.
Під час цього заходу судді, експерти,
науковці, представники донорських
Учасники експертного обговорення щодо створення Вищого
організацій та ЗМІ обговорили світові
антикорупційного суду 16 червня 2017 року в Києві. ФОТО:
зразки створення і функціонування
Програма USAID «Нове правосуддя»
антикорупційних судів та статусу їх суддів,
причини створення спеціалізованих антикорупційних судів та можливі моделі їх організації, а також
стан ініціатив по створенню антикорупційного суду в Україні.

Відбулася національна презентація документа Венеційської комісії «Rule of Law Checklist»
(«Мірило правовладдя»)
26 червня 2017 року Програма USAID «Нове
правосуддя» спільно з Радою з питань судової
реформи та Офісом Ради Європи в Україні
провели презентацію документа Європейської
комісії за демократію через право (Венеційська
Комісія) “Rule of Law Checklist” («Мірило
правовладдя»). Цей документ є інструментом
оцінки дотримання принципу верховенства
права в державах-членах Ради Європи через
аналіз конституційної та нормативно-правової
бази, а також судової практики відповідних
країн. За підтримки Агентства США з
міжнародного розвитку (USAID) Сергій
Головатий, член Венеційської Комісії від
України, переклав «Rule of Law Checklist»
українською та підготував коментар до нього
Сергій Головатий, член Венеційської Комісії від України,
разом із глосарієм (тлумаченням термінів). Ці
під час презентації українського перекладу “Rule of Law
документи покликані покращити розуміння
Checklist” 26 червня 2017 року в Києві. ФОТО: Програма
концепції верховенства права українськими
USAID «Нове правосуддя»
практиками та науковцями й сприяти
використанню такого інструменту в Україні. У презентації взяли участь Заступник голови
Адміністрації Президента України Олексій Філатов, в.о. Голови Конституційного Суду України
Віктор Кривенко, Голова Верховного Суду України Ярослав Романюк, Посол США в Україні Марі Л.
Йованович, Президент Європейсько комісії за демократію через право (Венеційська Комісія)
Джанні Букіккіо та Голова Офісу Ради Європи в Україні Мортен Енберг. Під час презентації
учасники обговорили теоретичну та практичну цінність документа, а також перспективи його
використання в Україні, зокрема для розбудови справедливої, незалежної, підзвітної та прозорої
судової системи, якій довірятимуть українські громадяни. Цей документ може стати дороговказом
на шляху здійснення судової реформи, включаючи реформування юридичної освіти, оптимізацію
структури судової системи та процедури добору суддів, покращення якості судового
адміністрування й доступу до правосуддя, а також кращий захист прав людини. Українське
видання буде поширено серед судових та урядових установ, правничих шкіл, публічних бібліотек
та громадських організацій.
Програма USAID «Нове правосуддя»
Вул. Івана Франка, 36 , офіс 3, Київ, 01030
+38 (044) 581-3303
office@new-justice.com
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